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CCOO de Catalunya obre el procés
de presentació de candidatures a
la Secretaria General en el marc de
l’11è Congrés del sindicat
. El Consell Nacional considera que el sindicat es troba en una bona
situació i, per tant, no està justificat un mandat extraordinari.
. Joan Carles Gallego deixarà la Secretaria General del sindicat durant
l’11è Congrés, que se celebrarà del 4 al 6 d’abril del 2017, després de dos
mandats, que és el límit que fixen els Estatuts de CCOO de Catalunya.
. El Consell Nacional va aprovar els documents del Pla d’acció i de
reforma dels Estatuts, que es posen a debat a través del web del congrés
i a les assemblees que es vagin convocant.

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va
aprovar, en la seva reunió del passat 26 d’octubre,
obrir el procés de renovació de la Secretaria General en el marc de l’11è Congrés del sindicat.
El consell va decidir que el sindicat no es troba
en una situació extraordinària i, per tant, no està
justificat un tercer mandat de caire extraordinari. En aquest sentit, Joan Carles Gallego, actual
secretari general, deixarà la direcció del sindicat
després de la celebració del congrés els dies 4,
5 i 6 d’abril del 2017. Gallego haurà fet dos mandats, que és el límit que recullen els Estatuts del
sindicat. Aquests Estatuts també recullen que es
pot realitzar un tercer mandat de caire extraordinari, però en aquest cas el Consell Nacional va
considerar que el sindicat es troba en una bona
situació, fet que li permet encarar un procés de
renovació amb força suficient per enfrontar els
nous reptes dels treballadors i les treballadores,

i que es concretaran en les propostes congressuals. Per tant, no som davant d’una situació
d’excepcionalitat que justifiqui un mandat extraordinari.
Presentació de candidatures
Així, entre els dies 1 i 15 de novembre, els afiliats
i afiliades a CCOO de Catalunya, amb sis mesos
d’antiguitat mínima i al corrent de pagament
de la quota, podran presentar les candidatures
a secretari o secretària general, a la Secretaria
d’Organització del sindicat. Entre el 15 de novembre i el 12 de desembre es faran les presentacions territorials de les candidatures en assemblees que s’aniran convocant, i a partir de l’11 de
desembre i fins al 20 de gener els candidats o
candidates hauran de recollir 5.000 avals perquè
la candidatura pugui tirar endavant. El web del
congrés disposarà d’un espai per a la interacció

editorial
Vaga no és delicte
El proper dia 4 de novembre jutjaran el nostre company Ricardo Vercher per uns fets
ocorreguts durant la vaga general del 14 de
novembre del 2012. De nou, la fiscalia, de
forma totalment desproporcionada, demana 5 anys de presó per l’acusació d’haver
punxat una roda d’un autobús, quan en un
cas de lesions es demana entre 6 mesos i 2
anys de presó.
De nou, la fiscalia aplica l’article 315.3 del
Codi penal, que criminalitza el dret de vaga
amb un clar objectiu de penalitzar la protesta i
la mobilització sindical.
A més, també continuen sortint altres casos
de repressió sindical a delegats i delegades,
moltes vegades camuflats com a acomiadaments objectius, com en el cas de Jordi Celdran, de l’empresa Spark Ibérica, SAU.
Per això hem estat a la porta de l’empresa al
costat del Jordi i serem als jutjats al costat del
Ricardo el dia 4 de novembre. Perquè si ens
toquen a un o una ens toquen a tots i totes.
Ni 5 anys ni 1 dia, Ricardo absolució!

de les candidatures i per a la signatura telemàtica dels avals. Cal recordar també que, tal com
fixen els Estatuts del sindicat, qualsevol delegat
o delegada escollit pel congrés i que tingui el
10% d’avals dels congressistes podrà presentar
candidatura a la Secretaria General.
Pla d’acció
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va
aprovar també el document de Pla d’acció de
l’11è Congrés, que té sis eixos de debat, així com
el document de reforma d’Estatuts. Ara s’obre el
procés per presentar les esmenes que es considerin oportunes, i es pot fer tant mitjançant el
web del congrés com a les assemblees que es
convoquin al llarg dels propers mesos.
Trobareu tota la informació del congrés en aquest
enllaç:

http://www.ccoo.cat/11congres/

www.ccoo.cat
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Homenatge a Antonio Ruiz Villalba,
treballador de Seat assassinat per la
policia franquista, ara fa 45 anys
El 18 d’octubre, va tenir lloc l’homenatge a la
memòria d’Antonio Ruiz Villalba, treballador
de Seat que va caure mortalment ferit pels
trets de la policia franquista durant l’ocupació
de la fàbrica per defensar els drets sindicals
i la dignitat i la llibertat de la classe obrera. D’això, ara en fa 45 anys. Després d’una
ofrena floral davant la placa commemorativa al recinte dels aparcaments de Seat a la
Zona Franca de Barcelona, es va inaugurar
el passatge de Ruiz Villalba, en memòria del
treballador assassinat. Aquest acte va ser
organitzat pel Memorial Democràtic dels
Treballadors de Seat i l’Ajuntament de Barcelona - Districte Sants-Montjuïc.

Manifestació a Barcelona el 19 de
novembre per uns pressupostos socials
amb el lema “#EsPotFerAra”
CCOO de Catalunya juntament amb d’altres sindicats i entitats socials de Catalunya han convocat per al 19 de novembre una manifestació
a Barcelona per demanar uns pressupostos de
la Generalitat molt més socials i destinats a
atendre les necessitats reals de les persones.
Sota el lema “#EsPotFerAra”, la manifestació
està convocada a les 17.30 hores, a la plaça
d’Urquinaona de la capital catalana. La mobilització pretén forçar els grups polítics represen-

tats al Parlament de Catalunya a aprovar uns
pressupostos en els quals els aspectes socials,
l’atenció a les persones, la sanitat o l’educació
siguin la prioritat dels comptes del Govern de
Catalunya. Precisament aquest matí, els secretaris generals de CCOO de Catalunya i UGT
de Catalunya estan explicant en roda de premsa les prioritats pressupostàries que segons
aquestes centrals sindicals haurien de recollir
els pressupostos del 2017.

19 de novembre, a les 17.30 h, des de la plaça d’Urquinaona

Mobilitzacions contra l’acomiadament
col·lectiu de 2.894 persones al Banc
Popular
Després de l’anunci per part del Grup Banc
Popular del seu projecte d’optimització, amb
el qual pretén tancar 302 oficines (48 a Catalunya) i seguir endavant amb l’acomiadament
de 2.894 persones (330 a Catalunya), a CCOO
li queden menys dubtes que la magnitud
d’aquesta mesura impossibilitarà la viabilitat
futura del banc. CCOO denuncia que la postura immobilista per part de la direcció del
banc de no rebaixar la xifra d’acomiadaments
bloqueja totalment la mesa de negociació.
CCOO, davant l’incert futur que pateix el conjunt de la plantilla, està convocant diverses
mobilitzacions cada dijous mentre duri el
procés negociador amb concentracions davant de les sucursals del banc.

Noves vagues a Nissan davant
l’estancament de les negociacions
del conveni
Davant l’estancament de les negociacions
del conveni col·lectiu de Nissan, els comitès
d’empresa de la Zona Franca i de Montcada
van convocar dues noves jornades de vaga
parcial per als dies 27 d’octubre i 3 de novembre i una jornada de 24 hores de vaga per
al dia 8 de novembre, per forçar l’empresa a
fer un canvi de plantejament que permeti un
avanç real de les negociacions. L’empresa
està mostrant molt poc interès per avançar
realment en el conveni amb propostes del tot
inacceptables en matèria salarial, de jornada, en subcontractació i en ritmes de treball.
La direcció de Nissan ofereix un augment
salarial que CCOO considera insuficient, ja
que està molt per sota de l’increment salarial
acordat en el Conveni del metall de Barcelona. A més, la direcció proposa augmentar
dos dies de treball la jornada laboral anual,
sense cap mena de compensació, una proposta que CCOO no pot acceptar.

Multitudinària assemblea de delegats i
delegades de CCOO de Catalunya a les
Cotxeres de Sants
Uns 1.500 delegats i delegades de CCOO de Catalunya van omplir a vessar les Cotxeres de Sants
de Barcelona en una assemblea que va tenir lloc
el passat 19 d’octubre. Amb el lema “Fem CCOO,
fem solidaritat”, a l’assemblea van participar diversos delegats i delegades, que van explicar diferents experiències relacionades amb la solidaritat
internacional, l’afiliació i les eleccions sindicals, el
sindicat en els nous sectors emergents o la lluita contra la repressió sindical i pel dret de vaga.
L’assemblea coincidia amb el final del procés de
concentració d’eleccions sindicals, l’inici del nou
curs sindical i també del procés de l’11è Congrés

de CCOO de Catalunya, que s’ha de celebrar del 4
al 6 d’abril. El secretari general de CCOO de Catalunya,
Joan Carles Gallego, va tancar l’assemblea amb
una intervenció on va destacar el paper fonamental
dels delegats i delegades de CCOO en la defensa
dels drets socials i laborals dels treballadors i les
treballadores i la ciutadania de Catalunya.

Cadena humana contra el TTIP, el CETA i el
TiSA amb important presència de CCOO
Les organitzacions de la societat civil, sindicals,
camperoles i polítiques, joves, homes i dones de tot el
món han convocat una tardor de resistència per exigir
la suspensió dels mal anomenats acords de lliure
comerç i inversions, com l’acord entre la Unió Europea
(UE) i el Canadà, conegut com CETA, o el ja conegut
TTIP, que es negocia amb els EUA. En aquest sentit,
a Barcelona es va convocar una cadena humana el
passat 15 d’octubre pel passeig de Gràcia entre
el consolat de Canadà (pl. Catalunya) i l’Oficina d’Informació del Parlament Europeu (pg. de Gràcia Provença). Milers de persones, moltes d’elles convocades per CCOO de Catalunya, van participar a la
cadena, que va finalitzar amb un acte reivindicatiu al davant del consolat de Canadà. El secretari general
de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, va participar en aquesta acció.
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Un estudi de CCOO mostra la
progressiva feminització de la pobresa
CCOO ha presentat un estudi sobre la feminització de la pobresa a Catalunya que mostra amb diferents paràmetres com la pobresa afecta més les dones que els homes. En qualsevol cas, l’informe
deixa molt clar que els indicadors de risc de pobresa que s’utilitzen habitualment invisibilitzen la
progressiva feminització de la pobresa.
Aquests indicadors ens donen una taxa de risc de pobresa que només permet fer visible la pobresa femenina en el cas extrem de les llars monoparentals, en les quals les dones representen més del 90%.
Mentre la mitjana del risc de pobresa en aquestes llars és del 19%, en el cas de les dones la xifra puja
al 34%. Quan el marc de referència són els ingressos totals de la llar sense mesurar la renda personal,
la situació majoritària de pobresa de les dones queda invisible. Però si el càlcul es fa basant-se només
a les rendes individuals es comprova que el risc de pobresa en els homes és del 25,7%, mentre que
en les dones puja al 49,7%. I tampoc l’índex utilitzat per fixar el llindar de la pobresa ajuda a veure la
xifra actual real, ja que es calcula de forma relativa al conjunt de les rendes.
El 25% de les dones que treballen estan en risc de pobresa
L’estudi també parla de la pobresa entre les persones ocupades. I aquí també trobem dades que demostren la feminització de la pobresa, ja que les dones ocupades es troben en un 30,5% en situació
de rendes baixes, per un 18% dels homes ocupats. I en el cas dels homes i les dones jubilats, la
diferència ascendeix al 69,8% en perjudici de les dones. Cal dir que les dades demostren que una
quarta part de les dones que treballen es troben en situació de risc de pobresa (25,9%) mentre que
els homes ho estan en una setena part (14,6%). Això té molt a veure també amb les condicions del
lloc de treball. Entre la població amb les rendes més baixes els homes tenen un 19% de parcialitat a
la feina per un 49% les dones.
I una darrera dada destacada de l’estudi és la que ens diu que la taxa de dones amb educació postobligatòria en situació de pobresa és més alta que la dels homes. I això permet concloure que el fet
d’estar més formades no ajuda les dones a l’hora de trobar ocupacions per sobre de la pobresa en
comparació amb els homes.
Totes les dades de l’estudi, les podeu trobar en aquest enllaç:
http://www.ccoo.cat/noticia/204727/informe-sobre-feminitzacio-de-la-pobresa

El delegat de CCOO a Metro de Barcelona Ricardo
Vercher serà jutjat el proper 4 de novembre
El proper dia 4 de novembre del 2016, Ricardo Vercher, delegat
de CCOO i membre de la Secció Sindical del Metro de Barcelona, serà jutjat. S’enfronta a una petició fiscal, absolutament
desproporcionada, de 5 anys de presó per suposades actuacions durant la vaga general del 14 de novembre del 2012,
així com a la inhabilitació especial per a l’exercici del dret de
sufragi passiu durant el temps de durada de la condemna. Així
mateix, el fiscal demana més de 42 mesos de multa amb un
cost de 12 € per dia, que significa una quantitat superior a
15.000 €, i una indemnització a l’Ajuntament de Barcelona de 477,10 €. L’acusació és que va punxar les
rodes d’un autobús de Barcelona, suposadament en serveis mínims.
Acte de solidaritat
Davant d’aquesta situació, la Federació de Serveis a la Ciutadania va convocar un acte de solidaritat
amb Ricardo Vercher, amb el lema “Ni 5 anys ni un dia: Ricardo, absolució!”, que va tenir lloc el passat
25 d’octubre, a la sala d’actes de CCOO. Va ser un acte de solidaritat emmarcat en la campanya “Vaga
no és delicte”, que fa temps que el sindicat té activada. Quan es va acabar, es va fer una manifestació
fins a la Subdelegació del Govern.

Concentració de suport a Vercher el 4 de novembre a les 10.30 h a la
Ciutat de la Justícia, Gran Via de les Corts Catalanes, 111 de Barcelona

La Federació d’Educació
organitza la jornada
taller “Som com som”, el
dissabte 5 de novembre
El dissabte 5 de novembre, la Federació
d’Educació de CCOO organitza una jornada
taller per presentar els materials de la campanya “#SomComSom”. És un acte emmarcat en les jornades “L’educació que volem”,
obert a tot el públic, en el qual les autores
presentaran una guia per a l’aula i per al professorat per treballar temes d’igualtat tant de
gènere com d’orientació sexual, de religions,
de races o de discapacitat. El taller tindrà lloc
de 9.30 a 14 h, a la seu de CCOO Catalunya
(Via Laietana, 16, de Barcelona).
El taller, l’impartiran les tres autores del material: Mercedes Sánchez Sainz, Melani Penna Tosso i Belén de la Rosa Rodríguez. És un
material pensat per a les etapes d’educació
infantil i primària.
Ressaltar la diversitat
El principal objectiu de la guia és ressaltar
la diversitat de cada persona com una realitat que promou una manera de sentir-nos i
viure en funció del que pugui retornar-nos el
mitjà en què ens movem. Mirant sempre la
diversitat com a riquesa col·lectiva, en positiu, una manera de ser diversa en un món
també divers. S’aborden qüestions de gènere, identitats, rols, violència, acceptació de la
diferència, cossos diversos funcionalment,
cultures variades, diferents formes de fer i
d’estar al món, capacitats no normatives,
prevenció de la violència i abús de menors.
Totes les activitats i les propostes de treball
d’aquest material no són més que un exemple de com abordar les diferents diversitats.
Us podeu inscriure a la jornada aquí:

http://bit.ly/2feJlst
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Cornellà acull l’XI Escola de
Dones de CCOO de Catalunya el
proper 3 de novembre
La seu central de CCOO al Baix Llobregat (ctra. d’Esplugues, 68, de Cornellà de Llobregat) acollirà, el
proper 3 de novembre, l’Escola de Dones de CCOO de Catalunya, que enguany arriba a l’onzena edició.
Amb el títol “Igualtat i transversalitat. Feminitzant el sindicat”, durant tot el dia tindran lloc diferents
conferències i taules rodones. La jornada també acollirà un espai de reconeixement a la històrica
sindicalista de CCOO, Aurora Gómez, en el desè aniversari de la seva mort. En aquest marc, es lliurarà
el Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral, en l’edició del 2016.

PROGRAMA
10.00 h Benvinguda i obertura de l’escola
- Alba Garcia, secretària de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de
Catalunya.
- Toni Mora, secretari general de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat Alt Penedès - Anoia - Garraf.
- Rocío Garcia Pérez, tinenta d’alcaldia de l’Àrea de Cultura i Igualtat de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
10.30 h Conferència i debat: “Transversalitat de gènere a les organitzacions mixtes”
Maria de la Fuente, directora de l’Observatori IQ (Dones, Homes i Vida
Quotidiana).
Modera: Alfonsa Santiesteban Castillo, responsable de CCOO de la comarca de l’Anoia i membre del Comitè de Dones de CCOO del Baix Llobregat
- Alt Penedès - Anoia - Garraf.
11.30 h Presentació de la guia sindical: “La jornada laboral. Drets i negociació col·lectiva”
Neus Moreno, de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.
11.45 h Descans
12.15 h “Experiències sindicals territorials i federatives en la transversalitat
de gènere”
Presenten: Saida Ehliluch i Aurora Richarte, de les secretaries de la dona
de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf, i
de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, respectivament.
“Les dones compartim i el sindicat avança”
Aquest és un espai plenari per intercanviar reflexions, experiències i propostes entre les dones que participem a l’escola. És un espai per reforçar
l’estratègia d’empoderament col·lectiu de les dones de CCOO.
Modera: Lidia Sandalinas, de la Secretaria de la Dona de CCOO de
Catalunya, i Mònica Penas, de la Secretaria de la Dona de la Federació de
Serveis Privats de CCOO Catalunya.

14.00 h Dinar
SINDICAT I FEMINISME: AHIR, AVUI I SEMPRE
Acte obert a la ciutadania
15.00 h Conversa: “Explorant i aprenent de l’Aurora Gómez” (10è aniversari
de la seva mort)
Condueix: Rosa Sans, directora de la Fundació Cipriano García - CCOO de
Catalunya.
Participen:
- Carme Pallarol, grup de dones de banca de CCOO.
- Mercè Otero, de Ca la Dona i la Xarxa Feminista.
- Neus Moreno, de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.
16.00 h Presentació del premi Aurora Gómez a la lluita feminista en
l’àmbit laboral, edició 2016
Presenta: Montse Delgado, secretària de Formació Sindical, Estudis i
Cultura de CCOO de Catalunya.
Les persones protagonistes de l’experiència premiada compartiran la
seva experiència.
16.30 h Taula rodona: “Sindicalisme i feminisme, sinergies i aliances per
avançar”
Condueix: Isabel Gutiérrez Muela, assessora i membre del comitè de
dones de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf.
Participen:
- Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
- Alba Garcia, secretària de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de
Catalunya.
- Alba Lou Guillen, membre de la Plataforma Ciutadana contra la Violència Masclista de Cornellà de Llobregat.
Hi haurà una fila zero, que ocuparan dones de diferents organitzacions
de la comarca.
17.45 h Finalització de la jornada

Manifestació a Tarragona contra les
violències masclistes el 5 de novembre
CCOO fa una crida i us convida a participar en la manifestació que tindrà lloc a Tarragona, el 5
de novembre, contra les violències masclistes. La manifestació està organitzada per diverses
organitzacions i agrupacions feministes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, entre
elles CCOO. La manifestació està convocada a les 12 h, i sortirà de la plaça Imperial Tàrraco
de la capital tarragonina.
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IX Trobada de Tardor de l’Àrea de Previsió Social
Complementària de CCOO de Catalunya
El proper 10 de novembre, a les sales 11, 12 i 13 del primer pis de Via Laietana, 16, de Barcelona, se celebrarà la IX Trobada de Tardor per a membres
de comissions de control de plans de pensions del sistema d’ocupació, organitzada per l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.
En aquesta trobada, s’hi abordaran temes com les funcions de les entitats dipositàries dels fons de pensions i la cobertura de la responsabilitat civil
dels membres de les comissions de control. També es dedicarà una especial atenció a l’anàlisi i les perspectives dels mercats financers i les polítiques
d’inversió dels fons de pensions d’ocupació.
Aquest és el programa de la jornada:

www.ccoo.cat/planspensions
apfpensions@ccoo.cat

